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Caros Cotistas, Parceiros e Amigos

Encerramos o mês de maio com a famosa pergunta de 1 trilhão de dólares ainda pairando no ar: a

inflação americana é estrutural ou transitória? A resposta para tal pergunta tem se mostrado tão

polarizada quanto o provável (e igualmente tenebroso) cenário para a disputa das eleições no Brasil

entre Lula x Bolsonaro em 2022. No caso da inflação americana, há um respeitado grupo de Ph.D. em

Economia dizendo que o FED está atrasado no combate à inflação, ao passo que outro grupo -

igualmente respeitado e também recheado de Doutores em Economia - afirmando categoricamente

que a inflação é temporária, e que ocorre mais pela escassez de oferta que por uma demanda

alucinada, embora ninguém negue que a liquidez injetada nos mercados estimule o consumo, e

consequentemente venha trazendo mais inflação. E esta segunda linha de pensamento vem sendo

repetida categoricamente pelo FED, que argumenta em alto e bom tom que a economia americana

ainda está fragilizada e precisando dos estímulos para se reerguer com mais vigor. Portanto, o discurso

oficial permanece que estímulos vieram para ficar, e não devem ser retirados antes de 2023, e que o

pico de inflação será temporário e administrável. Certamente que tal tema vem à tona com mais

frequência que gostaríamos, trazendo volatilidade e aguçando os instintos dos agentes do mercado.

Mas apesar destas “nuvens com alguma turbulência”, a economia americana parece estar alçando

voos bem maiores e que - tudo indica - tem enorme potencial para recolocar o país novamente numa

rota de crescimento sustentável. O PIB do 1º trimestre mostrou um crescimento de 6,4%, ligeiramente

inferior a 6,5% projetado pelo mercado.

O Presidente Joe Biden submeteu à aprovação do Congresso o budget para 2022, envolvendo a

astronômica cifra de U$ 6 trilhões, o maior volume desde a 2ª guerra mundial. Com maioria no Senado

e no Congresso, boa chance de vitória do pleito democrata na questão. São os esforços do governo

norte-americano para reerguer sua economia, que já vem dando bons sinais de que a vida vai aos

poucos voltando ao normal. Um bom exemplo disso foi o feriado de Memorial Day, celebrado no

último fim de semana de maio, no qual estima-se que 37 milhões de americanos viajaram durante o

feriado, enchendo os aeroportos do país, muito beneficiado também pela vacinação em massa já

atingida. Apesar disso, há bastante preocupação em como equacionar o déficit gerado por

investimentos de tamanha magnitude, fardo este que ficará para as gerações futuras.

A safra de balanços nos EUA continua forte e - justo afirmar - batendo as estimativas dos analistas na

grande maioria dos casos. Frustrações vieram mais em função de um guidance mostrando

crescimentos menos robustos para os próximos trimestres, o que não deveria soar como surpresa

após crescimento tão forte em muitos casos no setor de tecnologia durante a pandemia. A verdade

também, é que há bons ganhos acumulados no setor de tecnologia ao longo dos últimos 12-18 meses,

e investidores realizam parte dos lucros quando há alguma névoa no horizonte.



No Brasil, continuamos num ritmo lento de vacinação, cruzando os dedos para que quantidades

maiores de vacinas cheguem a partir de julho/agosto e consigamos, enfim, deslanchar com a

vacinação no 2º semestre. Como esperado, a CPI da Covid nos lembra um bom espetáculo dos

saudosos “Parlapatões, patifes e paspalhões” ... embora, lamentavelmente, dessa vez a comédia é

real. Nosso PIB cresceu 1,2% nos três primeiros meses de 2021, já voltando a níveis pré-covid. O

crescimento surpreendeu boa parte dos economistas e foi puxado pelo setor agropecuário, com alta

de 5,7%, seguido pela indústria e serviços, com altas de 0,7% e 0,4%, respectivamente. Por outro lado,

com 14 milhões de desempregados, o consumo das famílias recuou 0,1% no 1º trimestre de 2021,

enquanto o consumo do governo caiu 0,8%. Embora o PIB brasileiro pareça estar se recuperando em

“V” ao invés de “U”, ou seja, mais rapidamente que inicialmente projetado, há preocupação na

sustentabilidade deste crescimento, principalmente em 2022.

Em maio de 2021, o Nasdaq 100 (NDX) teve queda de 1,21% comparado a uma alta de 0,55% para o

S&P 500. No Brasil, o dólar teve uma queda de 3,81%, enquanto o Ibovespa acumulou uma forte alta

de 6,16%. Das ações em nosso portfólio, os resultados positivos neste mês foram Nvidia (NVDA) e

Activision Blizzard (ATVI), com altas de 8,85% e 6,94% respectivamente:

A Nvidia divulgou excelentes resultados referentes ao primeiro trimestre de 2021. A receita da

empresa cresceu em 84% YoY, alcançando U$ 5,6 bilhões. O EPS (earnings per share) aumentou em

106% em comparação com o mesmo período do ano passado, ficando em 3,03. A empresa melhorou

substancialmente sua capacidade de gerar lucros para seus acionistas, onde a aquisição da Mellanox

começa a surtir resultados extremamente expressivos de crescimento no mercado de data-centers.

Além disso, a gestão garante que ARM mantém-se como uma aquisição possível de ser concretizada,

esperando burocracia regulatória. Vale lembrar que a ARM é uma grande fabricante britânica de

microprocessadores, e esta aquisição – que deve envolver valores entre U$ 35 e 40 bilhões – está

passando pelas esferas judiciais pois um dos maiores clientes da empresa é o governo britânico,

portanto uma possível venda da empresa para uma companhia americana deve ser investigada. Com

isso, essas melhorias operacionais da empresa nos chamaram bastante a atenção, e seguimos muito

confiantes com o desempenho da Nvidia nos próximos anos. Dessa forma, aumentamos a

concentração da companhia em nosso portfólio, com melhoras nos segmentos de finanças e mercado

dentro do nosso modelo de TFMP (Tecnologia, Finanças, Mercado e Pessoas) para a avaliação das

empresas.

Por outro lado, por conta das incertezas que ainda pairam na economia norte americana e por conta

de alguns outros fatores específicos de algumas empresas em carteira, também apresentamos

resultados negativos no mês de maio. Tesla, com queda de 10,89% no mês - puxada pela iminente

nova entrada de players relevantes no ramo de carros elétricos e do declínio das vendas de seus carros

em território chinês nos últimos meses – e Okta, com desempenho de -16,55% em maio – com a saída

de seu CFO divulgada no reporte dos resultados trimestrais – representaram as maiores perdas.



Apesar destas questões, também continuamos bastante confiantes com os futuros resultados destas

companhias. Mesmo com a saída de seu CFO, Mike Kourey, a Okta apresentou excelentes resultados

no trimestre, se mantendo como a empresa independente líder em segurança digital. A receita e as

margens da empresa no primeiro trimestre de 2021 superaram as estimativas do mercado, além de

anunciar um crescimento esperado de quase 50% para o mesmo período do ano seguinte.

Outros acontecimentos relevantes em nossa carteira no mês de maio:

• A Amazon confirmou a compra da MGM Studios por U$ 8,45 bilhões, se tornando a segunda maior

aquisição da empresa de Jeff Bezos. O acordo ampliará o catálogo de produtos da Amazon Prime,

já que a MGM possui mais de 4000 filmes e 17 mil séries de televisão. Filmes como James Bond,

Robocop e Tomb Raider são alguns dos sucessos da recém adquirida empresa de mídia. Essa

aquisição promete acirrar ainda mais a competição entre as plataformas de streaming, entre elas

a Netflix e a Disney Plus, ambos presentes em nosso portfólio.

• As novas contratações e ofertas de emprego da Roku mostram uma iminente entrada da empresa

no mercado de produtos inteligentes para ambientes indoor. De acordo com o site de estatísticas

Protocol, a procura nos meses anteriores da Roku por um nome para assumir o cargo de "Director

of Product Management, Home Technologies" – pasta atualmente assumida pelo ex Amazon Damir

Skripic - denunciou essa intenção da empresa de se desenvolver neste novo ramo. Além disso, o

site revelou informações sobre buscas por desenvolvedores de hardware para casas inteligentes, o

que representa mais um fato que condiz com as afirmações feitas pela Protocol. Vale lembrar que

a Roku reportou ótimos números para o primeiro trimestre do ano, superando com folga a receita

estimada (U$ 574,2 milhões contra U$ 491,3 milhões esperados). A empresa também notificou o

crescimento de contas ativas na plataforma em 35% YoY para 53 milhões de assinaturas. Em nossa

análise, é claro o crescimento de volume de usuários que a pandemia trouxe para ROKU, mas a

base atual ainda pode ser muito monetizada em cima da migração da mídia (advertising) para o

streaming no modelo que a ROKU propõe. É uma avenida de crescimento para uma nova janela de

mídia que lembra, na sua devida proporcionalidade, os movimento de Google e Facebook quando

montaram suas máquinas de anúncios programáticos (impulsionamentos).

Além desse acompanhamento do mercado, ao longo do mês aproveitamos algumas correções nos

preços de determinados ativos que gostamos e aproveitamos para adicioná-los ao portfólio do

Newton Fund. Ressaltamos que temos uma visão muito construtiva do setor de e-commerce, que - no

nosso entendimento - deve continuar a se beneficiar da onda de digitalização das empresas e,

principalmente, da mudança no comportamento de consumo das pessoas.



Comprar pela internet é um ato enraizado no dia a dia de todos nós (com um mercado potencial enorme

ainda), e pouco tende a mudar mesmo com a reabertura gradual do comércio físico. Assim sendo, na esfera

de e-commerce/marketplace, (re)adicionamos Shopify e Mercado Livre, e adicionamos Etsy:

• Shopify - trata-se de uma empresa que oferece uma gama de serviços para digitalizar o varejo físico.

Com os recursos do Shopify, as empresas transferem suas lojas do formato “brick and mortar” para lojas

on-line, com todos os recursos e inteligência de mercado para otimizar vendas. O Shopify também

oferece serviços financeiros aos lojistas, com ênfase a concessão de crédito e facilidades no pagamento.

Tal combinação tem levado a um consistente crescimento de receitas que rapidamente levou a geração

operacional de caixa positivo;

• Mercado Livre - plataforma de e-commerce de terceiros, líder no Brasil, beneficiando-se fortemente

pela expansão do comércio eletrônico na região. Através do Mercado Pago, a empresa também oferece

serviços financeiros (tais como pagamentos, empréstimos e desconto de recebíveis), bastante rentáveis

e que vem ganhando relevância na composição da receita. Após focar na expansão de market share e

popularização dos serviços, o foco agora recai sobre a logística das operações, sacramentando o tripé

“plataforma de e-commerce, serviços financeiros e logística”;

• Etsy - plataforma de e-commerce presente em mais de 200 países, fomentando um mercado

internacional de produtos exclusivos e criativos (incluindo desde peças únicas feitas à mão a

verdadeiros tesouros vintage). A Etsy oferece ainda uma série de serviços adicionais aos vendedores,

como suporte de vendas, campanhas de marketing on-line e off-line, ajuda com logística e uma

plataforma de pagamentos. Uma pesquisa recente concluiu que 88% dos clientes afirmaram que a Etsy

tem itens que não se encontra em outro lugar.

Outra nova adição foi Baidu, que sofreu muito nos últimos tempos e que tem ótima avaliação nas nossas

análises. Baidu vem reforçar a visão construtiva que temos em China (ao lado de Tencent e Alibaba), visão

esta que ficou ainda mais fortalecida com a recente decisão do Governo chinês de permitir que casais

tenham um terceiro filho, na expectativa de conter uma crise demográfica). Ou seja, mais consumo por vir,

no “awakening giant” mercado consumidor chinês:

• Baidu - é um conglomerado empresarial chinês cuja principal atividade é seu motor de busca (search

engine). Por isso, o Baidu é popularmente conhecido como o “Google chinês”. O Baidu é ainda um dos

líderes em soluções de Inteligência Artificial, Cloud Computing e serviços de streaming de vídeo (através

de sua controlada iQiyi), com mais de 100 milhões de usuários. Por fim, o Baidu tem focado também no

desenvolvimento de veículos autônomos.



O portfólio do Newton contém atualmente 25 empresas, e não zeramos nenhuma posição ao longo do

mês de maio. 2021 tem sido desafiador para o setor de tecnologia, e principalmente, para a

performance das suas ações. Mas os fundamentos permanecem intactos, e as boas empresas

performarão bem.

Agradecemos pela confiança.

Equipe Newton Fund



DEFINIÇÕES E INTERPRETAÇÃO

Budget – Orçamento;

YoY – abreviação para Year over Year (comparação entre o ano atual sobre ano passado);

Earnings per share (EPS) – Lucro por ação;

Players – empresas que atuam de forma relevante no segmento no qual estão inseridas;

Advertising – propaganda;

E-Commerce – Comércio pela internet;

Marketplace – Plataforma de comércio;

Brick and mortar – Termo para designar pequenas lojas físicas;

Market share – participação em um determinado mercado;

Awakening Giant – Expressão para descrever o gigante mercado chinês que está se desenvolvendo;

S&P500 - índice composto por quinhentos ativos presentes nas bolsas NYSE ou NASDAQ;

Nasdaq 100 - Índice das 100 maiores empresas não financeiras da Nasdaq;

FED – Federal Reserve System, banco central dos Estados Unidos.
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OBJETIVO
O fundo buscará proporcionar a valorização de
suas cotas mediante aquisição de cotas de fundos
de investimento que apliquem seus recursos
predominantemente no mercado de ações no
Brasil, com o objetivo de prover aos cotistas
rendimentos superiores à taxa de juros de longo
prazo.

Início do Fundo

Taxa de Administração

Investimento inicial

Movimentação mínima

Classificação ANBIMA

Prazo de cotização - Aplicação

Prazo de cotização - Resgate

Prazo de Pagamento

Informações gerais

PÚBLICO-ALVO
O fundo tem como público alvo exclusivamente
os investidores qualificados, que buscam
rentabilidade de suas cotas no longo prazo.

Horário limite para movimentações

12/2020

2% a.a.

R$50.000

R$20.000

Ações Ativo Livre

Mínimo de permanência BenchmarkR$30.000

Taxa de Performance 20% sobre NDX


